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El barri del Serrallo ha estat el 
primer que ha vist com estan de-
sapareixent els contenidors so-
terrats i la substitució per altres 
convencionals a peu de carrer. 
La primera de les actuacions l’ha 
dut a terme l’Autoritat Portuària 
i inclou, també, els contenidors 
localitzats al Moll de Costa. El 
gruix de les illes que tenen els 
dies comptats i que seran supri-
mits en els pròxims mesos cor-
respon a l’Ajuntament. El motiu 
del canvi és, segons va dir l’ad-
ministració local tarragonina a 
inals del passat any és que han 
quedat obsolets.

La primera fase d’instal·lació 
d’illes de contenidors soterrats 
es va dur a terme entre el juliol 
del 2006 i el febrer dels 2007. El 
primer conjunt es va ubicar al 
barri de Sant Pere i Sant Pau, fet 

que va generar gran expectació 
entre els ciutadans.

L’Ajuntament va indicar que, a 
més de l’obsolescència dels con-
tenidors soterrats, altres motius 
per procedir a la seva supressió 
són que, amb el pas del temps, 
aquest sistema és motiu de quei-
xes de veïns pel soroll que genera 
la retirada del seu contingut a 
l’hora de buidar-los, a més de les 
olors molestes que produeixen.

La principal problemàtica que 
planteja aquest sistema és que la 
part mòbil, de metall, té una vida 
relativament curta, d’aproxima-
dament deu anys, tant pel pas 
del temps com per la degradació 
del material amb els quals estan 
construïts. La previsió de l’Ajun-
tament és substituir 240 conte-
nidors soterrats, distribuïts en 
95 illes. Alguns, mai han arribat 
a ser utilitzats. 
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La supressió 
dels contenidors 
soterrats comença 
pel Serrallo
L’objectiu de l’Ajuntament és treure els que hi ha 

en 95 illes perquè han esdevingut obsolets 
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Operaris treballen a la vorera on fins fa pocs dies hi havia una illa de contenidors soterrats.

CEDIDA

Restes de possible 
origen sanitari

Veïns de la Part Baixa han 
detectat, al terra d’un espai 
de contenidors, a la con-
luència d’Smith amb Cas-
taños, gran quantitat de res-
tes de material de possible 
origen sanitari i un conteni-
dor on es llegeix que conté 
productes contaminants. El 
fet ha generat preocupació 
al barri.  

La RSAT prepara 
el segon col·loqui 
sobre arquitectura i 
arqueologia

La Reial Societat Arqueolò-
gica Tarraconense (RSAT) ha 
programat per al dimarts de 
la pròxima setmana, dia 26 
de juny, la segona sessió del 
Col·loqui Arquitectura-Arque-
ologia. a trobada de professi-
onals d’aquest àmbit tindrà 
lloc a la sala d’actes de l’entitat 
(carrer Major) a partir de les 
18.30 hores. L’objectiu és do-
nar una passa més en el camí 
de l’enteniment i la coopera-
ció, ha dit l’Arqueològica. La 
temàtica que s’abordarà en la 
segona sessió farà referència a 
la planimetria arqueològica de 
Tarraco. L’entitat ha informat 
que, «com que ens cal abordar 
la necessitat de simpliicació 
documental i oferir idees a 
les administracions actuants 
i responsables de projectes i 
adjudicacions, revisem la ins 
ara excel·lent documentació 
disponible i aportem idees pel 
seu manteniment i actualitza-
ció». La nova proposta parteix 
de Xavier Allué (Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense); 
Enric Casanovas (Col·legi Oi-
cial d’Arquitectes de Catalu-
nya-Tarragona) i Josep Maria 
Macias (Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica). Redacció


